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      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN

SVØMMEHAL

STOR LEGE-

PLADS

ALLETIDERSHYTTE- FERIETLF. 74 58 41 70
WWW.GAMMELBRO.DK

S I N C E  1 9 5 8    · Å R Ø S U N D

Formanden har ordet

Der er stadig covid-19 virus, og den vil ikke slippe sit tag i os. Bedst 
som vi troede vi var kommet ud på den anden side, driller virussen 
stadig. Det har påvirket vores fritid og vores ferieplaner denne som-
mer. Vi vil – også i år – kunne huske denne sommer for, at mange 
danskere holdt deres sommerferie hjemme i Danmark, i stedet for at 
rejse til udlandet. 

Foreningslivet har haft det svært på grund af afstandskrav, og kon-
taktsport har været lukket ned i lang tid. Lystfiskeri kan overholde 
disse krav og det har været vores held. Der er stadig øget interesse 
for at få oplysninger om vores fiskevande, og hvilke muligheder for 
fiskeri der er i de forskellige vande. 

Desværre er vi stadig ramt af IHN virus ved vores Dyringkær Put 
& Take sø, og søen er stadig lukket for fiskeri. Vi har ingen idé om 
hvornår vi igen kan åbne for fiskeriet i søen. 

Vi har indkaldt til generalforsamling, og ny dato er onsdag den 25. 
august 2021. Dagsorden er den samme som i marts måned.

Lystfiskeriets Dag afholder vi i år ved Haderslev Dam søndag den 
12. september.

Der laves bestandsanalyse/revision af Plan for fiskepleje i Ribe Å 
Systemet i uge 30 til 37 i alt 26 dage, hvor Sønderjysk Sportsfisker-
forening og de andre foreninger med fiskeret i Ribe Å Systemet stil-
ler med 2 personer pr. dag som hjælper med at el-fiske i de tilløb der 
løber til Ribe Å Systemet.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand   

nr. 63 · 16. årgang
august 2021

Udgives 4 gange årligt:
Medio februar, maj, august og 
november.

redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: laksefiskeren70@gmail.com

Foreningens bestyrelse
Preben Nielsen 74 61 80 70
 22 31 24 31

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

Niels N. Petersen  24 61 19 29

Martin Skov  74 82 22 10

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

Forside
Fladså

Billede
Niels Ole Kjær

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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• Kursus- og konference faciliteter
• 3-stjernede hotelværelser

Nørregade 2A | 6500 Vojens | Tlf. 74 54 13 31 | hotel@hotel-vojens.dk | www.hotel-vojens.dk

• Helaftensarrangementer fra kr. 498,-
• Á la carte restaurant

... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04

BARSØTUR II
Tur nr. 95 | 5.-7. november 2021

Kom og vær med i kampen om det meget eftertragtede 
bæger, fine præmier, æren, håneretten m.m. 

Tilmelding sker først ved betaling 
på MobilPay (husk navn) eller netbank, 

senest fredag den 29. oktober.  

Såfremt vi stadig er begrænset af covid-19 restriktioner, er 
pladstildelingen først medlemmer og først til mølle princippet.

Turens pris 500,00 kr. som er inkl. færgebillet, 
overnatning samt mad fra fredag aften 
til søndag middag. Det er SÅ hyg’ligt. 

Er der flere ledige pladser (op til 25 deltagere), er det 
muligt at medtage en gæst. Prisen for gæster er 600,00 kr. 

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at 
kontakte turlederen Lene på tlf. 29 42 78 77
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Søndag den 9. august 2021 afholdt 
Sønderjysk Sportsfiskerforening fiske-
konkurrence for skolebørn i Haderslev 
Kommune. Vejrudsigten stod på al slags 
vejr sol, regn, sol og så regn igen. 

Kl. 10.00 startede fiskekonkurrencen, 
men allerede kl. 9.00 ankom de første 
deltagere, for at sikre sig deres favorit-
plads. I alt 13 børn var tilmeldt fiskekon-
kurrencen også forældre og bedstefor-
ældre var med for at hjælpe til, når der 
var linekludder eller et træ stod i vejen. 

Næsten alle fangede fisk. For nogle 
deltagere var det deres første fisk, og så 
var glæden ekstra stor.  

Præmie for flest fangede fisk fik Jonas 

K Hansen som fangede 20 fisk. Præmie 
for største fisk fik Silas Lind Sørensen 
med en gedde på hele 76 cm. Alle delta-
gere fik en lille præmie med hjem i form 
af endegrej. 

Fiskeekspressen var med til kon-
kurrencen for at gøre reklame for det 
lystfiskertiltag som Regeringens Som-
merferiepakke »Sommer i Danmark« 
under initiativet »Bedre muligheder for 
lystfiskeri« er sat i søen for. Formålet er, 
at undersøgeom muligheden for at låne 
gratis udstyr – og få hjælp til at fiske, kan 
få flere til at blive lystfiskere. Projektet er 
finansieret af Miljø- og Fødevaremini-
steriets naturmålsmidler.

Fuglesø Fiskekonkurrence 
Af Preben Nielsen

Danmarks Sportsfiskerforbund 
og lokale sportsfiskerforeninger 

står for driften af Fiskeekspressen. 
Fiskeekspressen er et landsdæk-
kende tilbud om udlån af grej til 

familier, foreninger, skoler, 
dagtilbud og andre grupper, 

der vil ud at fiske.

Flest fangede fisk. Foto: Preben Nielsen. Største fisk. Foto: Preben Nielsen.

Sønderjysk Sportsfiskerforening er ble-
vet en del af Fiskeekspressen, og har 
forpligtet sig til at holde styr på indhol-
det i traileren og stå for udlån til de, der 
har lyst til at låne den. Derudover skal 
Sønderjysk Sportsfiskerforening  arran-
gere et antal fisketure til forskelligt fiske-
vand de næste 3 år. 

Fiskeekspressen »Lystfiskeri for alle« 
gælder for Danmarks kyster, moler, åer 
og søer, og byder på fantastiske fiske-
oplevelser for store og små. Med Fiske-
ekspressen kan I komme godt i gang 
med at fiske, uanset om I vil fiske ma-
kreller på molen, ørred på kysten eller 
skaller i søen. 

Fiskeekspressen er et landsdækken-
de tilbud om udlån af grej til familier, for-
eninger, skoler, dagtilbud og andre grup- 
per, der vil ud at fiske.

Du kan besøge Fiskeekspressen, når 
den holder ved din lokale strand, og du 
kan selv låne en trailer til et fiskearran-
gement for grupper. Fiskeekspressens 
10 trailere har hjemsted i alle dele af lan-
det.

Projektet Fiskeekspressen skal sikre 

lystfiskeri for alle og er et 3-årigt forsøgs-
projekt, der indgår i Regeringens som-
merferiepakke »Sommer i Danmark« 
under initiativet »Bedre muligheder for 
lystfiskeri«. Formålet er, at undersøge 
om muligheden for at låne gratis udstyr 
– og få hjælp til at fiske, kan få flere til at 
blive lystfiskere. Projektet er finansieret 
af Miljø- og Fødevareministeriets natur-
målsmidler. Danmarks Sportsfiskerfor-
bund og lokale sportsfiskerforeninger 
står for driften af Fiskeekspressen.

Fisketraileren indeholder bl.a.:
• 20 komplette fiskesæt m. hjul/stang
• Endegrej til put and take, søfiskeri,  
 å-fiskeri, havnefiskeri og kystfiskeri
• Waders
• Redningsveste til børn
• Krabbestænger
• Tænger, krogløsere, fiskeknive 
 og skærebrætter
• Insektsigter til at udforske 
 dyrelivet på bunden
• Fotobakker
• Net til rejestrygning
• Fangstnet

Fiske
ekspressen
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Alle som har en lystfisker gemt i maven, kan 
prøve fiskeriet i Haderslev Dam ganske gra-
tis. Kom og prøv fiskeriet, og få mange gode 
oplevelser ved fiskevandet.

På dagen er der mulighed for at prøve at  
fiske. Der vil stå en erfaren lystfisker parat 
til at hjælpe dig med at komme i gang. 
Medbring fiskestang – har du ingen så ring 
– vi vil så prøve, om vi kan skaffe en »låne-
fiskestang«.

Arrangementet bliver afholdt ved Haderslev 
Dam. Vi mødes ved søen ved Haderslev Sø-
sportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev 
(følg skiltene), hvor det er muligt at fiske ef-
ter havørred, søørred, gedde, aborre, skalle, 
brasen, karpe og ål.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, og 
gode oplevelser fylder mest, hvis du deler 
dem med andre. Så tag du bare din bedste 
ven, mor, far, bedstemor eller bedstefar med 
– her kan alle være med.

Fiskeekspressen
Traileren Fiskeekspressen vil også være ved 
Haderslev Dam denne dag. Se mere om fi-
skeekspressen her 
www.sportsfiskeren.dk/fiskeekspressen

Arrangør: Sønderjysk Sportsfiskerforening, www.sydfisk.dk 

Preben Nielsen, formand, 30 85 11 01, preben.n@stofanet.dk

Fang fisk i Haderslev Dam
søndag den 12. september 2021

Lystfiskeriets dag

Læs mere om arrangementet 
og Lystfiskeriets dag på 
www.sydfisk.dk

Mød op 
mellem kl. 9-13

og få en spændende 

dag og fang mange 

gode oplevelser!

Grillaften 
ved Haderslev Dam
Hver onsdag fra den 5. maj til og med den 25. august. 

Onsdag den 5. maj kl. 18.30 starter grillaften på bådpladsen ved Haderslev Dam. 
I skal selv medbringe jeres egen mad, garniture og drikkevare, 

så griller og hygger vi sammen. Vi har plastiktallerkner og bestik, 
men ser gerne, at I også selv medbringer dette. 

VeL møDt!

Gebyr
Det koster kun 

5-10 kr. til køb af kul, 
sennep, ketchup 
og remoulade. 

https://www.sportsfiskeren.dk/fiskeekspressen
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ningstid 15. marts til 15. maj og mindste-
målet på 33 cm) blive genindført. Det er 
muligt at helårsfredningen bliver forlæn-
get hvis der er behov.

Ørredfredningen forlænget
Fredningstiden for ørred i ferskvand er 
forlænget frem til 28. (29.) februar. Det 
vil sige, at der først må ilandbringes el-
ler hjemtages ørred fra 1. marts og frem. 
Reglen gælder for både bækørred, sø-
ørred og havørred. DTU Aqua har an-
befalet denne ændring på baggrund af 
flere forhold, herunder for at beskytte 
ørreden i en større periode i forbindelse 
med dens gydning, der i de senere år 
er blevet mere varieret i tid og for at be-
skytte de ikke kønsmodne havørreder, 
som om vinteren er søgt ind i vandløb. 
Det vil alt andet lige øge antallet af gy-
defisk efterfølgende.

For en del vandløb vil den nye fred-
ningstid ikke have nogen praktisk be-
tydning, fordi fiskeriet alligevel først må 
påbegyndes 1. marts eller senere. Fred-
ningstiden starter som hidtil den 16. no-
vember. der har desuden indsneget sig 
en enkelt stavefejl i bekendtgørelsens 
liste over mindstemål. Her står der bak-
ørred; det skal selvfølgelig være bækør-
red.

Laksefredning forlænget
Fredningstiden for laks er ændret, så 
den følger ørred 28. (29.) februar, pri-
mært for at sikre ensartede regler. I de 
vestvendte lakseførende vandløb må 

laks dog først ilandbringes eller hjem-
tages fra 16. april, så i praksis vil dette 
fiskeri ikke blive påvirket.

Geddefredning starter  
2 uger tidligere
Fredningstiden for gedde er blevet udvi-
det med 14 dage, så fredningen nu gæl-
der fra 15. marts til 30. april. DTU Aqua 
har undersøgt forløbet af gydesæsonen 
i flere søer og har observeret, at gydnin-
gen inden for de senere år ofte begyn-
der midt i marts og ligefrem kan være 
færdig før 1. april. Årsagen er ganske 
givet de senere års meget milde vintre, 
der betyder, at gedderne bliver tidligt gy-
demodne.

skrubbemindstemål fjernet
Mindstemålet på skrubbe er blevet fjer-
net i ferskvand. I 2018 blev mindstemå-
let fjernet i saltvand, da det rent biologisk 
ikke var relevant. De skrubber, der fore-
kommer i ferskvand, er en meget lille del 
af den samlede bestand, og reglerne i 
ferskvand tilpasses derfor. Fangsten af 
skrubber i ferskvand vurderes desuden 
til at være beskeden.

Bemærk, at der fortsat er mindstemål 
på skrubber på 23 cm i Østersøen og 
bælterne (det samme område, hvor der 
er daglig kvote på torsk for det rekrea-
tive fiskeri – betegnes underområde 
22-25). I Nissum Fjord er det tidligere 
mindstemål på 25,5 cm genindført efter 
lokalt ønske.

Den 1. juli 2021 træder den nye be-
kendtgørelse om mindstemål og fred-
ningstider for fisk og krebs i ferskvand i 
kraft. Der er sket flere vigtige ændringer 
i forhold til de tidligere regler. Alle, der fi-
sker i vore ferske vande, bør kende de 
nye regler. 

Bekendtgørelse nr. 1198 af 07/06/2021 
om mindstemål og fredningstider for fisk 
og krebs i ferskvand træder i kraft den 
1. juli 2021. Fiskepleje.dk gennemgår 
her de arter, hvor der er lavet ændringer 
i forhold til den tidligere bekendtgørelse. 
For alle øvrige arter er fredningstider og 
mindstemål uændrede.

Bekendtgørelsen, der er udstedt af Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
sker, kan læses i sin helhed her:
https://www.retsinformation.dk/eli/
lta/2021/1198

Fiskeristyrelsen har lavet en informativ 
folder, som beskriver regler for mindste-
mål og fredningstider for fisk og krebs i 
ferskvand

stalling fredet hele året
De danske bestande af stalling er gene-
relt stadig små. Fredning af stalling hele 
året er derfor nu genindført og gælder 
indtil 15. maj 2026. Herefter vil de be-
stemmelser, som gjaldt indtil 2011 (fred-

nye regler for mindstemål 
og fredningstider i ferskvand
Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Læs mere her
https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering
https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/fredningsbaelter

Modelfoto.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1198
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1198
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/
https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering
https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/fredningsbaelter
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dukter eller udstyr ikke må flyttes til eller 
fra dambrugene.

Udover de seks dambrug har yderli-
gere 47 dambrug, der enten har været i 
kontakt med et af de smittede dambrug 
eller ligger nedstrøms et smittet dam-
brug, også været sat under offentligt 
tilsyn. Fødevarestyrelsen har løbende 
taget prøver fra disse dambrug – og alle 
47 dambrug er nu frikendt for smitte.

Én Put & Take-sø, Pinds Mølle Fiske-
park, har også fået konstateret smitte, 
mens yderligere 56 Put & Take-søer er 
under offentlig tilsyn og pt lukkede for fi-
skeri på grund af potentiel smitte. 25 Put 
& Take-søer er frikendt for smitte.

særlige restriktionszoner og  
regler for desinficering
Fødevarestyrelsen har oprettet restrik-
tionszoner omkring de smittede dam-
brug, og her gælder der særlige regler 

for lystfiskere, der nu skal desinficere sit 
udstyr efter fisketuren.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbej-
der pt. på at få afklaret yderligere detal-
jer omkring desinficering af udstyr og 
hjemtagning af fangst.

Foreløbigt er det påbudt at desinfice-
re sit udstyr efter hver fisketur.

Det er tilladt at hjemtage fisk fanget i 
restriktionszonen til konsum - så længe 
du bor indenfor restriktionszonen. Fisk 
må ikke overleveres til andre.

Danmarks Sportsfiskerforbund er i 
tæt dialog med de berørte medlems-
foreninger om håndtering af smitten og 
eventuelle etableringer af desinfektions-
stationer.

Se kort over restriktionszoner 
samt seneste nyt om sagen på 
www.sportsfiskeren.dk
der jævnligt opdateres. 

Danmark er ramt af den dødelige og 
smitsomme fiskesygdom IHN. Du finder 
her den seneste information om IHN-
udbruddet og hvordan du som lystfisker 
skal forholde dig til smitten. Senest op-
dateret 12. juli 2021. 

Fødevarestyrelsen kunne onsdag 
den 19. maj 2021 offentliggøre, at der 
for første gang i Danmark var konsta-
teret smitte med den dødelige og smit-
sommer fiskesygdom IHN (Infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose). Sygdommen 
rammer ikke mennesker.

IHN blev først konstateret hos ørreder 
ved Årup Mølle Dambrug i Rohden å 
systemet. Siden er der derudover kon-
stateret smitte ved dambrugene Rens 
Mølle Fiskeri samt Gørklint dambrug og 
Hulkær Fiskeri i henholdsvis Vidå-syste-
met og Sneum Å-systemet samt to an-
dre dambrug og en Put & Take-sø.

dambrug sat under  
offentligt tilsyn
De inficerede dambrug er sat under of-
fentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, pro-

ihn – den dødelige og  
smitsomme fiskesygdom
Skrevet af Kaare Manniche Ebert og Andreas Findling-Rottem, DSF

her er der konstateret smitte
• Årup Mølle Dambrug, 
 Rohden Å-systemet
• Rens Mølle Fiskeri, Vidå-systemet
• Gørklint Dambrug, 
 Sneum Å-systemet
• Hulkær Fiskeri, Sneum Å-systemet
• Præstkjær Fiskeri, Sneum Å-systemet
• Buderupholm Dambrug og 
 Put & Take-sø, Lindenborg Å
• Pinds Mølle Fiskepark (P&T-sø), 
 Edslev 

Derudover er 56 Put & Take-søer under 
offentligt tilsyn for potentiel smitte.

47 dambrug og 25 Put & Take-søer er 
blevet testet negative for smitte og der-
for ikke længere under offentligt tilsyn.

IHN. Infektiøs hæmatopoietisk nekro-
se (IHN) er en virusinfektion hos laks og 
ørred. 

Sygdommen har store konsekvenser 
for ferskvandsfiskefarme, hvor den især 
rammer regnbueørred og atlantisk laks.

IHN har været påvist i Nordamerika, Asi-
en og Europa. Fisk, der lider af IHN, bli-
ver sløve med pludselige korte udbrud 
af unormalt højt aktivitetsniveau, der 
normalt medfører død. Ydre kendetegn 
omfatter udståen-de øjne, mørkfarv-
ning af skindet, blege gæller, læsioner 
ved basis af finnerne og opsvulmet bug. 
Ved opklip vil vævet generelt være blegt 
(blodfattigt). Der kan desuden forekom-
me væske i bughulen.

IHN-virus spredes gennem vand, ved 
flytning af inficerede æg og fisk eller ved 
kontakt med kontaminerede redskaber. 
Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men 
bliver mere resistente med alderen. In-
fektionen er dødelig, og for unge fisk kan 
dødeligheden være helt op mod 100%.

Fisk, der overlever et angreb af IHN, 
kan blive smittebærere og smitte andre 
fisk, selvom de smittede fisk ikke selv 
har symptomer. Virus spredes til de frie 
vandmasser gennem fækalier, urin og 
slim. Kilde: Fødevarestyrelsen.

Har du fisket i en af de pågældende re-
striktionszoner for IHN, er det påbudt 
at desinficere sit fiskeudstyr efter endt 
fisketur. Du skal rengøre og desinfi-
cere alt grej, der kan have været i kon-
takt med fisk eller fiskevand. Det gæl-
der for eksempel stænger, hjul, liner, 
kroge, spinnere, blink, fluer, vaders og 
vadestøvler. Til desinficeringen skal 
bruges et godkendt desinficeringsmid-
del, og du skal følge brugsanvisningen 
på desinfektionsmidlet, herunder kor-
rekt dosering af produktet. Der findes 
flere produkter på markedet. Danmarks 
Sportsfiskerforbund anbefaler Virkon 
S. Fødevarestyrelsen oplyser, at dose-
ringsvejledningen på produktet skal føl-
ges. Det er en dosering på 1%.

Desinficeringsguide:
1. Skyl og vask dit grej i vandhanevand.

2. Opløs Virkon S i den på pakken an-
givne opløsning. Vent til pulver/tabletter 
er fuldstændig opløst. Opløsningen er 
aktiv så længe den er lyserød. Undlad 
indånding af dampene.

3. Det rengjorte fiskeudstyr lægges kort-
varigt i en balje med opløsningen eller 
oversprøjtes med desinfektionsmidlet. 
Lad opløsningen virke på grejet mellem 
5-15 minutter. Børst evt. med en blød 
børste så alle revner og kroge renses.

4. Skyl derefter udstyret med rent vand 
og tør af med en våd klud.

Sådan desinficerer du dit fiskegrej korrekt

https://www.sportsfiskeren.dk/media/9114/smitteudbrud.pdf
https://www.sportsfiskeren.dk/
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den store Laks
Af Allan Kjærgaard
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hjulet. »Øv øv, laksen er væk nu«, tænk-
te jeg. Ingen modhager og løs line, så 
ryger spinneren ud.
Da jeg var kommet rundt om sumpen og 
op til åen igen, havde linen sat sig fast i 
siv og åbrinken flere steder. Til mit held 
var der stram line til laksen, og den sad 
på endnu. Hurtigt ned til kanten og få li-
nen fri fra alle 6 punkter 5-10.

Samtidig forsatte laksen opstrøms med 
korte udløb. Da linen kom fri fra punkt 
10, ja så var linen kommet rundt om grø-
den midt i åen ved punkt 11. Nej nej nej, 
og her sad linen fast igen. Lige med ét 
plaskede en laks i overfladen, en kæm-
pe laks (punkt 12) og min line gik helt op 
til fisken, sådan – et udløb på ca. 110 m 
opstrøms, men hvad nu?

Laksen kunne ikke trække mere line, da 
linen var strammet godt til i grøden ude 
midt i åen, men med ét kom laksen ned-
strøms mod mig, linen løsnedes lidt og 
jeg kunne få linen på hjulet. 

Laksen stod nu i strømmen ved grøden, 
hvor linen stadig sad fast. Den svøm-
mede lidt frem og tilbage, ud til siden 
og tilbage til grøden, kom op til overfla-
den, vendte siden til og gik ned med et 
kæmpe plaske fra halen – en kæmpe 

laks. Med laksen frem og tilbage kom  li-
nen fri, og jeg kunne fighte laksen for en 
kort periode, til den kom ind til kanten, 
hvor jeg stod klar med fangstnettet. Lak-
sen ramte lige netkanten med halen og 
svømmede ud af nettet igen – og ud i 
åen. 

Jeg fik laksen vendt og den kom ind 
igen, men jeg kunne ikke få den til net-
tet. Den var ikke helt så træt, som jeg 
troede. Tredje gang laksen kom ind til 
brinken var den klar, og den gled i net-
tet. Da jeg løftede fangstnettet op, faldt 
spinneren ud. Den sad i overmunden 
med en krog og den var godt på vej til 
at blive rettet ud. 100 cm og 11,140 kg 
med fedtfinne, hvor utrolig heldig kan 
man være? Laksen havde alle odds for 
at slippe fri under denne fight, og havde 
det ikke været fordi linen sad fast under 
fighten, så havde der ikke været stram 
line og så var den smuttet ...

Det skal lige nævnes, at mit monofil-line 
foran spinneren kun er på 10 kg brud-
styrke og er det svageste led i mit grej, 
men den monofil-line, den holder. Det 
er en af de absolut vildeste fight jeg har 
haft med laks i vores vandløb, hvor alt 
som kunne gå galt skete, men endte 
med ny pr. i Flads Å.

En regnfuld eftermiddag i starten af maj 
måned, gik turen gik til Flads Å. Åen var 
steget små 7-8 cm siden mit seneste be-
søg, og der var også kommet noget me-
re strøm og fart på vandet, faktisk helt 
perfekte strømforhold den eftermiddag. 
Jeg startede fiskeriet med en sort/gul 
hjemmelavet kondomspinner og fiskede 
render og mine favorit laksepladser af.

Efter en times fiskeri kom hugget. Jeg 
troede først det var en lille fisk, da den 
lavede et kort udløb midt i åen og ruske-
de med hovedet. Med et susede laksen 
nedstrøms mod mig vendte rundt og tog 
et langt udløb opstrøms. For ligesom at 
få en fornemmelse af fighten, så foregik 
den sådan ...

1. Her tog laksen spinneren

2. Her stillede den sig i midten og ruske-
de med hovedet før den –

3. kom susende nedstrøms mod mig, 
hvor den vendte og gik opstrøms i en 
vældig fart

4. Laksen stoppede midt i åen og jeg 
lagde pres på, så jeg kunne vende den 
til at komme nedstrøms mod mig. Men 
nej, den forsatte sit kraftfulde udløb op-
strøms. Der var kun ét at gøre; følge 
med i høj fart. Jeg løftede stangen højt, 
og løb i en stor bue ind på marken, da 
jeg skulle forbi sumpområdet (rødt skra-
veret), mens jeg rullede løsline op på 

110,12 m udløb i alt.
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Esbjerg Kommune har netop givet dis-
pensation til, at der kan skæres grøde 
op til fire gange årligt i Ribe Mølledam. 
Det til trods for, at der ikke er foretaget 
en miljøvurdering af, hvordan grøde-
skæringen vil påvirke særligt beskytte-
de arter, som lampret og snæbel. Både 
Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrel-
sen har allerede afvist muligheden for at 
give dispensation.

Den lever kun i ét område i Verden. 

I nogle få vandløb i det sydvestlige Jyl-
land. Der er tale om den rødlistede og 
stærkt truede snæbel. Alligevel ønsker 
Esbjerg Kommune nu at give tilladelse 
til at skære grøde i Ribe Mølledam, som 
netop er et vigtigt leve- og opvækstom-
råde for snæblen. Men også en række 
andre fiskearter, såsom lampretter, laks 
og havørred, kan blive påvirket af, at 
man fjerner de for fiskene livsnødven-
dige planter i Ribe Mølledam.

mølledammen i ribe
Artikel fra www.Sportsfiskeren.dk skrevet af Andreas Findling-Rottem

For 22 år siden var Finn Uldahl en af to, 
som prøvede at lave et nyt tiltag, i det 
der engang hed Vojens Sportsfiskerfor-
ening. En fiskekonkurrence for skole-
børn i Vojens Kommune den sidste søn-
dag før skolestart i august måned.

Efter sammenlægning af sportsfisker-
foreningerne i Vojens, Gram og Hader-
slev til Sønderjysk Sportsfiskerforening 
er traditionen forsat, og har været gen-
taget 22 gange. 

Finn har kun misset en enkelt søndag i 
de 22 år. 

Vi siger stor tak til Finn Uldahl for hjæl-
pen gennem årene. Dog er vi ret sikker 
på, at han kigger forbi næste år for at se 
om alt er, som det skal være.

Knæk og Bræk, Bestyrelsen

Finn Uldahl stopper med at lave 
Fuglsø Fiskekonkurrence
Af Preben Nielsen

Derfor har DSF nu påklaget Esbjerg 
Kommunes dispensation til at skære 
grøde i mølledammen til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Der er i Esbjerg 
Kommune et politisk ønske om at fjerne 
vandplanter i Ribe Mølledam, så man 
kan få et frit vandspejl. Derfor har man 
nu givet dispensation til at skære grøde 
i mølledammen. Men det sker altså på 
bekostning af særligt beskyttet natur 
og med fare for at påvirke blandt andet 
den stærkt truede snæbel, forklarer Lars 
Brinch Thygesen, natur- og miljøkon-
sulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, 
der samtidig er uforstående for årsagen 
til grødeskæringen.

Der er tale om rent æstetiske hensyn. 
For nogle er vandplanterne åbenbart 
til gene og en torn i øjet. Derfor skal de 
væk, så man kan få et frit og pænt vand-
spejl at se på. Men hvad der findes un-
der vandspejlet, har man altså ikke øje 
for. Det er synd og skam, for det er netop 
her, der gemmer sig noget helt særligt, 
siger han.

esbjerg kommune:  
ribe mølledam har  
stor kulturværdi
Ifølge Esbjerg Kommune skulle der 
være særlige kulturhistoriske hensyn 
ved Ribe Mølledam, der retfærdiggør, 
at man nu vil fjerne vandplanter i mølle-
dammen. Men det er hverken i tråd med 
Miljøstyrelsens eller Slots- og Kultursty-
relsens vurdering.

I et svar til netop Esbjerg Kommune 
tidligere i år, skriver Slots- og Kultursty-
relsen, at de »ikke er bekendt med, at 
der skulle være tungtvejende, kulturhi-
storiske interesser knyttet til det angivne 
område i Ribe Mølledam, som kan be-
grunde en tilsidesættelse af væsentlige 
natur- og miljøhensyn«.

Esbjerg Kommune ignorerer tydelig-
vis det svar, de har fået fra de to styrel-
ser, da det ikke flugter med kommunens 
ønsker. Det må siges at være en alter-
nativ fremgangsmåde, siger Lars Brinch 
Thygesen, der også hæfter sig ved, at 
der heller ikke er samfundsøkonomiske 
argumenter for at skære grøden.

Kommunen undlader samtidigt at 
begrunde en grødeskæring af Ribes 
Mølledam ud fra hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser af social eller øko-
nomisk art. Det forstår jeg egentlig godt, 
for det vil være meget vanskeligt på det 
foreliggende grundlag, ja faktisk er det 
ikke muligt, siger han.

der mangler vurdering  
af grødeskæringens  
miljøpåvirkning
Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund 
er Esbjerg Kommunes dispensation ik-
ke kun problematisk, når det kommer 
til afvejningen mellem kultur- og natur-
hensyn. Dispensationen er også i strid 
med EU’s Habitatdirektiv, der kræver en 
grundig miljøvurdering af, hvordan grø-
deskæringen vil påvirke områdets sær-
ligt beskyttede naturtyper og -arter.

Esbjerg Kommune vil samtidig med 
at der foretages grødeskæring under-
søge, hvordan grødeskæringen påvir-
ker blandt andet mølledammens lam-
pretlarver. Det holder bare ikke. Ifølge 
Habitatdirektivet skal der forud for grø-
deskæringen foretages en faglig vurde-
ring af, hvordan projektet vil påvirke de 
arter, der udgør udpegningsgrundlaget 
for området. Og det er blandt andet lam-
pretterne, siger Lars Brinch Thygesen.

Derfor har vi nu klaget til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet med henblik på, at 
sagen bliver sendt tilbage til kommunen 
til fornyet behandling, slutter han.
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Det er jo ingen hemmelighed, at jeg er 
tosset med tørfluefiskeriet, og jeg vil 
denne gang fortælle lidt om en side af 
tørfluefiskeriet, som kan være sindssygt 
spændende, nemlig fiskeriet efter de tid-
lige opgangshavørreder, og senere på 
året de fisk, som i september huserer 
lidt højere oppe i åerne.

Vi må jo konstatere, at tørfluefiskerne 
generelt i Danmark, er lidt på den, set ud 
fra, at vi desværre over de sidste år, har 
set store nedgange i mængden og stør-
relserne af stalling og bækørred. Sam-
tidig er der de fleste steder udvidede 
fredninger i form af C&R (Catch and Re-
lease), hvor alt skal genudsættes, men 
genudsætning er ok i min verden, vi kan 
finde spisefisk andre steder, om ikke an-
det så hos fiskehandlerne.
Havørredfiskeri med tørflue, er noget 
jeg har dyrket siden 1976, og har hel-
digvis – næsten – hvert eneste år siden, 
haft mulighed for at prøve dette fiskeri. 
Tørfluefiskeri er jo ulig andet større, bå-
de hvad angår fluerne og fiskene, men 

grejet jeg bruger, er som hovedregel 
ikke så meget forskelligt i forhold til det 
traditionelle tørfluefiskeri – det kommer 
mere an på, hvor meget man tør.

Mit grej består for det meste af en 11’ 
RST kl. 5/6 med et let fluehjul og en DT-
line, eller en moderne WF-line, og så et 
forfang på 3 m med ca. 0,20 mm spids, 
gerne fluorcarbon og så nogle store 
moppedrenge af tørfluer i str. 4-8.

De steder, jeg fisker havørred på tørflue, 
er også steder, hvor der er store klæk-
ninger af vårfluer/Stone Fly, og normalt 
er der også forholdsvis mange edder-
kopper, stankelben og græshopper, 
som kan lokke havørrederne til overfla-
den for at spise.

Generelt er det en god idé, at ens havør-
red-tørflue »larmer« på overfladen, og 
her er der også rigtig mange gode møn-
stre, som er lavet i rent skummateriale. 
Trods de velvoksne insekter, så skal 
man ikke glemme de normale tørfluer, 

Havørredens tørfluer
Af Per Karlsen

som vi bruger til bækørred og stalling, 
de kan nemlig i perioder også give fine 
havørreder.

Min teori er, at havørred stiger til over-
fladen, når chancen er der, men det kan 
i høj grad betale sig at fiske blindt, altså 
bare afsøge overfladen, uden at fiskene 
ringer. Det blinde fiskeri har givet mig 
mange fisk og store oplevelser, men det 
kræver stor tålmodighed, bare at gå og 
kaste og kaste, men når bulen kommer, 
og man et kort øjeblik er paralyseret, ja 
så er man så heldig. 

Den korte »lammelse« i hele kroppen 
og hovedet gør, at fisken vender, ind-
haler fluen og er godt kroget, og så er 
det med at få klemt ballerne sammen. 
Sådan en havørred på 4 kg. giver altså 
kamp til stregen. 

Det er spændende fiskeri, og jo man ta-
ber fisk, det bliver aldrig rutine for mig, 
at få så store fisk på tørflue, så fisken 
vinder nogen gange, men desto større 
er glæden, når den næste så er sikkert 
landet.

Mine lokale vandløb er Gels Å,  Jels Å, 
Nørre Å og Kongeåen, og i Himmerland, 
er det de lokale åer deroppe, som tiden 
nu tillader at besøge, når vejr og vand-
stand er i top. F.eks. Karup Å på nogle 
stræk i september, når grøden er slået, 
og så de lokale nordjyske åer med Liver 
Å og Uggerby Å, som de foretrukne.

Fiskeriet spreder sig over forholdsvis 
lang tid, med de første opgangsfisk, el-
ler elevatorfisk i juni og juli, og så topmå-
nederne er august og september. 

Især kan en Indian sommer i Gels- og 
Jels Å være meget givende midt på da-

gen i høj solskin, men aftenfiskeriet kan 
selvfølgelig også være sagen. Dog skif-
ter jeg tit til decideret natfiskeri med rør-
fluer, når jeg når sent hen på året.

Nu er der jo den ekstra chance i vores 
foreningsvande, at bestanden af laks er 
så fremskreden, at man måske kunne 
rette sit tørfluefiskeri mod den, og jeg 
må da  indrømme, at jeg ikke helt har 
skudt mig ind på de danske laks, men 
muligheden er der, og har man tiden og 
lysten, så er jeg sikker på, at der også 
i efteråret kan fanges laks på tørflue i 
overfladen, så det er bare at klø på!

Hvad skal der bruges af tørfluer 
til at fange havørred?
Ja, det er der mange meninger om. 
Jeg har valgt nogle mønstre, som nok i 
dag virker konservative, men de er ef-
fektive, og lavet på god gammeldags 
facon, men der igen tvivl om, at de mo-
derne skumfluer, og Jesper Fohrmanns 
bomber-rørfluer, ville være på sin plads 
at binde, og prøve i praktisk fiskeri ved 
åerne.

Kroge, ja der skiller jeg mig nok ud fra 
mængden, idet jeg på streamer-siden 
bruger, hvad jeg lige har i æskerne. Så 
på den måde har jeg ingen specielle 
foretrukne mærker. Krogene skal bare 
være lange i tynd wire, og med stort 
kroggab og have mulighed for kroge en 
havørred.

Standard tørfluekroge  
til havørred? 
Ja da bruger jeg faktisk en vådflue-
krog, nemlig Kamasan B170, også til 
de helt store majfluer, bliver den type 
krog brugt, og hvorfor? Jo den er stærk, 
meget skarp, godt bred i kroggabet, og 
så er modhageren nem at klemme ind, 
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og så er den forholdsvis billig, og ruster 
ikke!

Når der bindes havørredtørfluer, så er 
det vigtigt med noget ordentligt hackel 
materiale, og her bruges Hoffmann - 
Metz, men i dag overvejende genetiske 
hackler fra Whiting, de er nok det bedste 
hackelvalg til havørredtørfluer. Jeg bin-
der mine tørfluer med store hackler, ikke 
for lange, men tæt hacklet, og så bundet 
med og uden vinger. Jeg forsøger også 
ud over stor flydeevne, at få fluen til at 
ligge lavt, da det normalt giver en bedre 
krogning, mens aftrykket på vandet sta-
dig er godt, og fiskene går meget tillids-
fuldt til fluerne.

Store haler, kraftig krop og kropshack-
ler, som er ribbet med 0,20 mm nylon, 
giver gode holdbare tørfluer, men så 
store fluer, kan ikke undgå en impræg-
nering, og her kommer flere typer »dyp-
pelse« i spil, såsom Mucilin, CDC olie,  
CDC anderumpefedt og spray, altså 
ting, som absolut gør, at fluen virkelig 
flyder bedre, og giver et tidsmæssigt 
længere fiskeri, da imprægnerede fluer 
fisker ca. dobbelt så længe på overfla-
den, end uimprægneret fluer gør.

Imprægnerer man med Mucilin, så  kan 
det betale sig at dyppe fluerne efter-
hånden, som de bindes, og før de kom- 
mer i æskerne. Så er fluen klar til fi-
skeriet, og imprægneringen skal kun 
vedligeholdes, og der kan de andre ty-
per imprægnering bruges. Især CDC 
gel er god at vedligeholde med, gan- 
ske lidt på tommel og pegefinger, så nul-
res hacklet, og fluen kan bruges i flere 
timer!

Jeg har i næsten 25 år arbejdet med at 
forbedre de store tørfluers flydeevne, og 
især de store tørfluer til havørred, er der 
eksperimenteret meget med, og jeg har 
nu fundet noget, som dur til mit fiskeri, 
og mine store tørfluer, uanset om fluen 
er bundet på streamer krog, eller stan-
dard tørflue kroge.

Ud over at printe fluens vinge over på en 
label, så bruger jeg også forskellige ty-
per skumcylindere til at øge fluens flyde-
evne. Flyderen kan være en skumskive, 
som sættes på vingen, og hacklet vin-
des så som Parachute under skumski-
ven, så laves også små skumcylindere, 
som sættes på krogen og bruges som 
krop. Alt det her har vist sig meget effek-
tivt, og fiskene går til fluen, bare silhuet-
ten er rigtigt.

Som en naturlig udvikling, er de mo-
derne skumfluer selvfølgelig også et hit, 
mest fordi fluen er lavet helt i skum, så 
flyder den hele tiden, ingen imprægne-
ring, og er man til skumfluer, er mulig-
hederne i dag så store, at ens tørflue-
samling sagtens kun kunne bestå af 
skumfluer. De er mindst lige så effek-
tive, som traditionelle tørfluer, og fanger 
glimrende!

Kystfluefiskeriet giver også mulighed 
for tørfluefiskeri, og dyrkes i dag mere 
og mere. Det er et spændende fiskeri, 
som jeg stiftede bekendtskab med, før-
ste gang i midten af 70’erne, og som 
herover tid, er blevet forfinet, og nydes i 
fulde drag, når tiden er til det. Det er ikke 
kun ørred, men også hornfisk, og andre 
arter, som kan fanges på tørfluer, så her 
er der dømt sjovt fiskeri.

Efterårets havørredfiskeri på kysten, 
kan i perioder foregå i næsten vindstille 
vejr, med en spejlblank overflade og her 
har man chancen for at få et særdeles 
godt tørfluefiskeri, når havørrederne ja-
ger de nedfaldne insekter. Der kan reelt 
fiskes hele døgnet, når forholdene er i 
orden, men man skal være klar over at 
ens kasteevner godt kan blive udfordre-
de, da der skal kastes præcist og en ting 
skal man vænne sig til, der skal ikke gi-
ves modhug, som i åen. Man skal vente 
til man mærker fiskens vægt i linen, så 
plejer den at være rigtig kroget. 

Fluer til tørfluefiskeriet på kysten kan 
være alt mulig, men alt fra skumfluer til 

små Gnats virker, man skal dog være 
klar over at fiskene i perioder kan være 
meget kræsne, men der er kun at satse 
på ringende fisk, eller tage chancen og 
fiske blindt, mens man holder godt øje 
med, hvad der på vandet, så kan man i 
perioder få et fint tørfluefiskeri, og ja 50 
cm blanke havørreder på kysten på tør-
flue, er jo ikke at foragte!

Billedet med flueæsken viser typer og 
mønstre, som eksempler på, hvad jeg 
ofte bruger til mit tørfluefiskeri efter 
havørred både i salt- og ferskvand. Det 
kunne være alt mulig andet, men det er 
mine favoritter og de virker, også til åens 
store snu bækørreder.
Jeg håber, at der er nogle af foreningens 
havørredfiskere, der vil prøve dette tør-
fluefiskeri, da det er meget spændende, 
og dette fiskeri kan i perioder være »let-
tere« at håndtere end egentlig natfi-
skeri, med store rørfluer, men det er jo 
et spørgsmål om, hvad man vil med sit 
fiskeri, der er jo forhåbentlig oplevelser, i 
alle former for fiskeri.

En lystfisker hilsen fra Per Karlsen



2524

fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet

V/ Peter tramm · FabriksVej 11 · 6500 Vojens · tlF. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...
Vi gi’r op til 2.700,- Krogh’s Autoophug

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram
Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk
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sikkerhedsFilm · solFilm
butiksruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
ydes der rabat ved køb af 
termoruder eller diverse.

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.dk

Lystfisker 
- se her!

Tlf.: +45 74 52 13 47
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel-haderslev.dk

Danhostel Haderslev    
Haderslev Campingplads
Erlevvej 34   
DK-6100 Haderslev   

Lystfisker 
- se her!

Moderne vandrerhjem og 
campingplads – beliggende i 
naturskønne omgivelser, tæt 
på attraktive fiskepladser, og 
kun 10 minutters gang fra
Haderslev Centrum. 
Mulighed for slagtning og 
indfrysning af fisk samt salg af
fiskekort m.v.  
Vi giver gerne tilbud, incl. 
forplejning til grupper.
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Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!


